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30 november 2018 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

 

Zoals u in de extra nieuwsbrief heeft kunnen lezen gaat juf Ria ons per 1 

februari verlaten. Dit vinden we uiteraard erg jammer.  

We zijn op zoek naar een leerkracht voor groep 7 die per 1 februari bij ons 

wil komen werken. Mocht u iemand kennen, geef dan even een seintje! 

In verband met de vele aanmeldingen voor nieuwe leerlingen vragen we 

u, als u jongere kinderen heeft die u ook wilt inschrijven, dit zo spoedig 

mogelijk te doen zodat wij hier rekening mee kunnen houden met het for-

meren van de groepen.  

Komende week een spannende week, als het goed is komt Sinterklaas bij 

ons op school! Spannend! De rommelpieten zijn al langs geweest, en wat 

hebben zij er weer een rommeltje van gemaakt…  

Misschien moeten we volgend jaar maar een nachtje op school gaan sla-

pen zodat we de rommelpieten weg kunnen sturen…  

In de bijlage vindt u nog een brief over de rapportgesprekken die dit jaar 

iets anders gepland zullen gaan worden. 

Ik wens u, ook namens het team, een fijn weekend! 

 

Lianne Leukfeldt - van Hermelen 

Adjunct-directeur    

 

5 december 
 
In verband met de aankomst van de Sint van een 
andere school gaan onze deuren eenmalig om 
8.20 uur al open. Wij zetten onze ingang bij het 
hoofdgebouw af en vragen u gebruik te maken 
van de zij-ingang bij het lokaal van groep 1/2a en 
1/2b.  
Om 9:00 uur verzamelen alle klassen op het plein tussen het hoofdge-
bouw en de flat. Ouders zijn natuurlijk ook welkom. U wordt verzocht zich 
achter de kinderen te verzamelen. 
De Sint en zijn pieten vertrekken om 12.30 uur weer naar Spanje en ieder-
een is van harte welkom om ze uit te zwaaien! 
  
Alle groepen zijn deze dag gewoon op de normale tijd uit.   
We gaan er met z’n allen weer een fijne en leuke dag van maken! 
 
De Sinterklaascommissie  
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Musical groep 8 

Het duurt nog even… maar de data voor de musicals zijn al vastgezet. 
Deze kunt u dus in uw agenda noteren: 
 
Maandag 15 juli groep 8b 
Dinsdag 16 juli groep 8a 
Woensdag 17 juli groep 8c 
 
Verdere informatie ontvangt u in de loop van het schooljaar.  
 
 
 
Onze spaaractie: Stichting Happy Days 
 
Twee weken lang werd er voor Stichting 
Happy Days gespaard 
voor de T-shirts van de 60 kinderen, die 
jaarlijks mee mogen op vakantie. 
Sommige klassen hebben erg hun best 
gedaan en kwamen op  
vier T-shirts à € 10,00. Echt top, hoor! 
Met elkaar hebben we € 398,61 opge-
haald; goed voor zo’n 39 T-shirts. 
 
In het voorjaar gaan we het aanvullen met 
onze volgende “stroopwafel”- 
actie. We hopen, dat weer velen enthou-
siast meedoen en bestellen. 
Nu in ieder geval namens de Stichting 
hartelijk dank voor u en jullie inzet. 
 
Marjory en Joyce (OR), juf Lidy 
 
 
 
 
 
Kerstviering  
 
Op woensdag 19 december houden we ‘s avonds met de kinderen een 
kerstdiner in de eigen klas. Om 17.15 uur gaat de deur open, waarna 
we van 17.30 tot 18.30 hopen te smullen van het heerlijke eten.  
 
Op donderdag 20 december hebben we ’s morgens met alle kinderen 
een kerstviering in de Oosterkerk. 
 
Op vrijdag 21 december vanaf 8.45 uur willen we alle kerstversiering 
weer opruimen. Komt u dan ook helpen? 
 
Meer informatie vindt u in de brief over de kerstviering.  
 

 

 

 



Bericht van de overblijf 
 
Er is een aantal leerlingen van de bovenbouw die tussen de middag 
thuis gaan lunchen. Deze leerlingen eten thuis hun broodje en komen 
dan direct weer terug naar school en spelen met de overblijf mee, op 
het schoolplein of het veld. Dit is echter niet de bedoeling. De kinderen 
die tussen de middag naar huis gaan kunnen 5 minuten voor het einde 
van de overblijf weer aansluiten bij de kinderen, anders verliezen wij het 
overzicht.  
 

Team studiedag mindset en  executieve functies 
 
Vrijdag 19 oktober heeft het team genoten van een inspirerende studie 
dag met de thema’s; mindset en  executieve functies, verzorgd door 
Novilo (Opleidingsinstituut op het gebied van meer- en hoogbegaafd-
heid).  
Al zijn beide thema’s op de Prins Florisschool bekende onderwerpen, 
herhaling en verdieping is fijn om de eerder opgedane kennis te onder-
houden. 
 
 
Mindset 
 
De term mindset staat voor de manier waarop kinderen (en volwasse-
nen!) denken over hun intelligentie, talenten en kwaliteiten. Prof. Carol 
Dweck ontdekte dat een vaste mindset de ontwikkeling belemmert, ter-
wijl een groeimindset zorgt voor motivatie, doorzettingsvermogen en 
een passie voor leren.  
Voor alle leerlingen is kijken naar de eigen mindset een mooie eye-
opener om te ontdekken hoe zij in hun leerontwikkeling staan en eige-
naar zijn van het eigen leerproces.  
Zo gebruiken we in de klas het woordje ‘nog’ om aan te geven of iets al 
beheerst wordt of niet: Ik kan het nog niet, door oefenen gaat het me 
lukken. 
 
In de school hangen, op verschillende plek-
ken, posters over mindset.  
En in gesprekken met de leerkracht, over uw 
kind, heeft u misschien al iets gehoord over 
growth mindset (Growie) en fixed mindset 
(Fixie).                                                                                                              
    
 
Executieve functies 
 
Wat zijn executieve functies? 
Dit zijn vaardigheden die nodig zijn om taken uit te voeren. Executieve 
functies zijn nodig om een plan te formuleren om aan een taak te begin-
nen. Bijvoorbeeld een gymtas meenemen naar school. Daarvoor moet 
een beslissing genomen worden om op te staan van je stoel, om vervol-
gens naar de ruimte te lopen waar de kleding is en naar de kast te 
gaan. In welke kast ligt de gymkleding, welke kleding is voor het gym-
men op school? De kast openen, de kleding pakken de kast weer slui-
ten. Met de kleding naar de tas. Zitten mijn gymschoenen er wel in? 
Kortom het vraagt concentreren, organiseren, niet toegeven aan een 
impuls om gelijk even wat anders te doen. Executieve functies zijn no-
dig om zelfstandig te functioneren. 
 
 
 
 



 
 
 
Welke executieve functies zijn er? 
Werkgeheugen: informatie in je geheugen houden bij het uitvoeren 

van complexe taken 
Planning/ prioritering: een plan maken en beslissen wat belangrijk is 
Organisatie: informatie en materialen ordenen 
Timemanagement: tijd inschatten, verdelen en deadlines halen 
Taakinitiatie: het vermogen om zonder uitstel aan een taak of hande-

ling beginnen 
Volgehouden aandacht: aandachtig blijven ondanks afleiding 
Doelgericht gedrag: doelen formuleren en realiseren zonder je te laten 

afleiden 
Respons-inhibitie: nadenken voordat je iets doet  
Emotieregulatie: emoties reguleren om doelen te behalen of gedrag te 

controleren 
Flexibiliteit: flexibel omgaan met veranderingen en tegenslag 
Metacognitie: een stapje terug doen om jezelf en de situatie te over-

zien en te evalueren 
 
Het vermogen van executieve functies is bij de geboorte al vastgelegd in 
de hersenen. De executieve functies zijn echter bij geboorte niet uit ontwik-
keld. Erfelijkheid heeft  invloed op de aanleg van executieve functies. De 
executieve functies ontwikkelen zich langzaam, in de puberteit gaat de ont-
wikkeling van de executieve functies sneller. De hersenen ontwikkelen zich 
van achter naar voren en omdat de executieve functies vooral in het 
voorste gedeelte van ons brein liggen komt die ontwikkeling later goed op 
gang. 
 
Waarom zijn executieve functies belangrijk? 
Ze zij cruciaal voor een zelfstandig leven. Executieve functies helpen ons 
om te functioneren in de maatschappij. Het helpt ons doelen aan te gaan 
en het daarbij horende gedrag aan te sturen. Executieve functies zijn bepa-
lend voor de kwaliteit van het werk en het gedrag. Denken en doen gaan 
hand in hand.  
  
Waarom is het van belang om executieve vaardigheden te versterken? 
Bij kinderen met zwak ontwikkelde executieve functies kunnen er sociaal-
emotionele problemen ontstaan. Veel dingen in het dagelijkse leven kosten 
veel moeite met als gevolg weinig succeservaringen. Dit kan leiden tot een 
laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen. Het kind durft dan weinig uitdagin-
gen aan te gaan. Door een gezonde ontwikkeling van de executieve func-
ties krijgen kinderen de kans om uitdagingen op te zoeken en succeserva-
ring op te doen. Het is belangrijk om aandacht te geven aan deze functies, 
omdat kinderen op jonge leeftijd gevoelig zijn voor het aanleren van vaar-
digheden,  kinderen die zichzelf kunnen reguleren hebben een voorsprong 
op school. 
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